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Na rynku wydawniczym ukazała się wa żna, 
potrzebna i ‒ odnoszę takie wrażenie ‒ nie-
mająca odpowiedników, jeśli wziąć pod 
uwagę konstrukcję, książka o NIK. Pod-
kreślam duże znaczenie tej publikacji nie 
tylko ze względu na okoliczności zbliżającej 
się 100. rocznicy restytucji NIK w II RP, ale 
przede wszystkim z powodu opracowania 
pozwalającego „kompleksowo zaznajomić 
się z instytucjami prawnymi regulującymi 
wszystkie aspekty funkcjonowania tego 
konstytucyjnego organu” (wstęp s. 13). 

We wstępie redaktor naukowy wydania 
dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik skromnie za-
powiedziała, że „istotny walor poznawczy 
i praktyczny tej publikacji polega na za-
prezentowaniu poszczególnych instytucji 
prawnych w sposób całościowy i w uję-
ciu problemowym”. W pełni podpisu-
ję się pod tym stwierdzeniem, dodając, 
iż ‒ według mojej oceny ‒ ów walor po-
znawczy i praktyczny książka zawdzięcza 
profesjonalizmowi Autorów, szczególnie 

cennemu z punktu widzenia tej publikacji. 
Każdy z Autorów pełnił bowiem funk-
cje publiczne niejako po drugiej stronie 
kontrolerskiej barykady (ministerstwa, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kan-
ce laria Sejmu i Senatu RP, Okręgowe Izby 
Rad ców Praw nych, Rządowe Centrum 
Legislacji i prokuratura), obecnie pracu-
ją w kluczowych departamentach NIK 
i mają w swoim dorobku naukowym oraz 
dydaktycznym wiele osiągnięć.

Problematyka recenzowanej książki 
jest złożona, wielopłaszczyznowa i wie-
loaspektowa, choć tytuł sugeruje jej swo-
iste ograniczenie do zagadnień prawnych 
funkcjonowania kontroli. Autorzy zastoso-
wali kompleksowe i systemowe podejście 
do analizy i prezentacji badanych kwe-
stii, dbając o zachowanie logiki wywodu 
i treściową sekwencyjność (spójność) grup 
zagadnień (np. „planowanie kontroli” > 
„przygotowanie kontroli” > „wykony-
wanie czynności kontrolnych” > „ocena 
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kontrolowanej działalności”, a także „obo-
wiązki i uprawnienia podmiotu kontrolo-
wanego” > „zaskarżanie wyników kontro-
li” > „monitorowanie realizacji zaleceń 
pokontrolnych” – część III).

Z własnego doświadczenia naukowe-
go i publikacyjnego wiem, jak trudno jest 
przygotować książkę, która mogłaby za-
interesować rzeczywiście szerokie grono 
odbiorców i która jednocześnie nie straci-
łaby waloru naukowego. Tak właśnie jest 
z prezentowaną czytelnikowi pozycją – in-
teresujące fragmenty może w niej znaleźć 
nie tylko kontroler, ale i naukowiec, stu-
dent, kierownik jednostki kontrolowanej 
czy szef komórki prawnej w kontrolowa-
nym urzędzie. 

Moim zdaniem jest to wyjątkowo uni-
katowa książka o NIK, mająca tak duże 
walory jakościowe.

Na uwagę zasługuje tytuł książki, 
a  zwłaszcza zastosowana koniunkcja 
dwóch jego członów. Rozumiem inten-
cje Autorów, w ten sposób Izba i jej status 
prawny, miejsce w konstytucyjnym po-
rządku państwa, a także opisane w I części 
organy NIK stanowią przedmiot „struk-
turalnej postaci” tej instytucji, którą do-
pełniają opisy jej funkcjonalnej postaci 
(istoty). To oczywiście można zaakcep-
tować, ale dla porządku muszę dodać, 
iż w publikacji znajdują się dość liczne 
wątki pozaprawne (np. niezwykle interesu-
jące zestawienie wniosków de lege ferenda 
jako forma uczestnictwa NIK w procesie 
tworzenia prawa – s.112).

W publikacji przyjęto potoczne zna-
czenie „modelu” działalności kontrolnej 
NIK, który można określić jako wyzna-
czony przez Konstytucję i ustawę o NIK 
uporządkowany zbiór podstawowych, 

kluczowych regulacji prawnych. Takie 
znaczenie modelu (to nie zarzut) zasad-
niczo różni się od używanego także w na-
ukach administracyjnoprawnych pojęcia 
„model” w rozumieniu obiektu poznaw-
czego, będącego wynikiem modelowania 
(uproszczenia) złożonego obiektu mode-
lowanego.

Struktura formalna (6 części, podzie-
lonych na rozdziały) nie budzi żadnych 
zastrzeżeń pod względem sekwencyjności 
zagadnień, kolejności rozdziałów, a pro-
porcje pomiędzy częściami są, w zasadzie, 
zachowane. Owo „w zasadzie” dotyczy mo-
jego spojrzenia na sprawę i nie stanowi 
zarzutu wobec Autorów. Stosunkowo ob-
szerna część IV „Stosunek pracy kontro-
lerów” (67 stron) ma uzasadnienie w wy-
rażonym we wstępie przekonaniu – „ten 
model działalności kontrolnej może być 
realizowany tylko przez profesjonalnie 
przygotowaną kadrę”.

Struktura merytoryczna jest właści-
wym odzwierciedleniem kompleksowo-
ści i systemowego podejścia do zadania 
badawczego. 

Autorzy w sposób skondensowany i wy-
raźnie zdyscyplinowany przedstawiają ma-
terię badaną, z ostrożnością przedstawiają 
oceny, starają się porządkować znaczenia 
używanych pojęć i narzędzi badawczych, 
przywołują różne poglądy i ujęcia, jeśli 
to służy wzbogaceniu wywodu. Nie decy-
dują się na rozwijanie różnych ujęć takich 
kategorii, jak np. zasady, ponad potrze-
bę wynikającą z przyjętego charakteru  
wywodu. 

W publikacji zwraca uwagę bogac-
two źródłowe i jego różnorodność, przy 
czym nie chodzi mi tylko o bibliografię, 
ale także korzystanie z dokumentów 
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Najwyższej Izby Kontroli oraz z orzeczeń, 
np. Trybunału Konstytucyjnego. Pod tym 
względem praca jest na wysokim pozio-
mie. To zresztą też jest skutkiem dobrego 
warsztatu naukowego każdego z Autorów 
i wykorzystaniem, choćby niebezpośred-
nio, wiedzy nabytej w NIK i innych insty-
tucjach państwowych.

Na uznanie zasługuje także właściwe 
potraktowanie znaczenia funkcji informa-
cyjnej i działalności edukacyjnej, popula-
ryzatorskiej NIK, która nie bez powodu 
jest instytucją cieszącą się niezmiennie 
wysokim zaufaniem społecznym.

Publikacja pod względem językowym 
i stylistycznym jest bez zarzutu. Wyrażam 
głębokie przekonanie, że będzie ona zna-
czącą pozycją naukową, dotyczącą struk-
tury oraz funkcji NIK, a także wejdzie 
do kanonu książek monograficznych 
na temat Izby, i szerzej, całej kontroli 
państwowej.

dr hab. ZBIGNIEW CIEŚLAK
prof. Uniwersytetu Stefana Kardynała  
Wyszyńskiego w Warszawie
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Nakładem Najwyższej Izby Kontroli uka-
zała się książka czworga autorów zwią-
zanych z Izbą, poświęcona prawnym za-
gadnieniom funkcjonowania naczelne-
go organu kontroli państwowej. Książka 
przybrała formalną postać monografii 
naukowej, jednak jej znaczenie nie ogra-
nicza się do zagadnień teoretycznych, 
przeciwnie – posiada ona także istotne 
walory praktyczne. Recenzowana pu-
blikacja ma szansę zapełnić istotną lukę 
w polskim piśmiennictwie prawniczym, 
ponieważ stanowi jedną z nielicznych, 
a w ostatnim okresie jedyną, komplek-
sową analizę problematyki funkcjono-
wania kontroli państwowej. W minio-
nych latach zagadnienie to w szerokiej 
perspektywie prezentował w swojej mo-
nografii Andrzej Sylwestrzak1. Pozostałe 
opracowania miały charakter dzieł hi-
storycznych (tu przede wszystkim prace 
Ryszarda Szawłowskiego), praktycznych 
komentarzy oraz opracowań rocznicowo-
-popularyzatorskich. Oczywiście ukazują 
się nadal artykuły szczegółowe, zwłaszcza 
na łamach „Kontroli Państwowej”, ale 

1 A. Sylwestrzak: Najwyższa�Izba�Kontroli, Warszawa 1997.

bardzo brakowało aktualnego, całościo-
wego ujęcia tematu.

Autorzy monografii posiadają ogrom-
ne doświadczenie nie tylko związane 
z zagadnieniami kontroli państwowej, 
ale też w praktyce stanowienia i stosowa-
nia prawa; mają na swoim koncie wiele 
opracowań z obu tych dziedzin.

Recenzję omawianej monografii rozpocz-
nę od zasygnalizowania ogólnych kwestii 
związanych z publikacją, w szczególno-
ści dotyczących merytorycznej wartości 
książki. W dalszej części zajmę się zagad-
nieniami bardziej szczegółowymi, mają-
cymi istotne znaczenie w toku stosowania 
przepisów ustawy o NIK i innych regulacji 
ustawowych odnoszących się do ustroju 
i funkcjonowania naczelnego organu kon-
troli państwowej. Bogactwo problema-
tyki zawarte w książce sprawia, że z tru-
dem można dokonać selekcji tych kwestii, 
które będą niżej poruszone. 

Recenzowana monografia zasługu-
je na ogólną bardzo pozytywną opinię. 
Spełnia zarówno wymagania stawiane opra-
cowaniom naukowym – i z tego względu 
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ma szanse wejść na stałe do obiegu wy-
dawniczego właśnie w grupie prac o na-
ukowym charakterze – jak i może być 
źródłem pogłębionej wiedzy na tematy 
związane z kontrolą dla szerokiego kręgu 
odbiorców. Na podkreślenie zasługują 
przy tym elementy warsztatowe. Praca 
jest efektem skrupulatnych badań – biblio-
grafia liczy powyżej dwustu opracowań 
autorskich; przywołano w niej wiele  źródeł 
statystycznych, aktów prawnych i orzecz-
nictwa. Do źródeł autorzy odwołują się 
w ponad ośmiuset przypisach. To świad-
czy o skrupulatności i  oparciu wywodów 
na zróżnicowanym materiale źródłowym. 
Warto jednak zwrócić uwagę także na inne 
niż ściśle merytoryczne aspekty recenzo-
wanej monografii. Choć opracowanie sta-
nowi efekt pracy czterech osób, to jest ono 
bardzo spójne pod względem stylu oraz na-
pisane jasnym i precyzyjnym językiem.

Monografia składa się z sześciu części, 
dzielących się na kolejne jednostki redak-
cyjne. Jej układ jest czytelny, co ważne 
także dlatego, że praca jest bardzo obszerna 
– liczy ok. 380 stron.

Część I, zatytułowana „Naczelny organ 
kontroli państwowej” poświęcona jest 
przede wszystkim określeniu pozycji 
ustrojowej Izby, w tym relacji NIK do in-
nych konstytucyjnych organów państwa, 
statusowi prawnemu Prezesa NIK, roli 
Izby, a także jej usytuowania względem 
innych organów kontroli oraz wewnętrz-
nej organizacji. W książce słusznie pod-
kreślona jest szczególna pozycja ustrojowa 
Najwyższej Izby Kontroli jako naczelnego 
organu kon troli państwowej. Należy zwró-
cić uwagę na fragment dotyczący niemoż-
ności zaskarżenia ocen i wniosków NIK 
do innych organów: „(…) żaden zewnętrzny 

organ lub inny podmiot nie może władczo 
wpłynąć na treść rozstrzygnięcia podej-
mowanego w tym zakresie przez Izbę”, 
oraz „procedury rozpatrywania zastrzeżeń 
do wystąpień pokontrolnych gwarantują 
podejmowanie rozstrzygnięć przez osoby 
wchodzące w skład struktury organizacyj-
nej NIK, działające w warunkach osobistej 
niezależności w podejmowanych decy-
zjach” (s. 23). Kwestia ta zostaje następnie 
rozwinięta w części III.8. „Zaskarżanie 
wyników kontroli” i jest tam bardzo grun-
townie i przekonująco przedstawiona, 
z powołaniem się na orzecznictwo sądo-
we (s. 222-224). Ważnym dopełnieniem 
rozważań na temat niezależności NIK 
są uwagi dotyczące relacji między Izbą 
a Sejmem. 

Jako trafną należy potraktować uwagę, 
że elementem podległości NIK wobec 
Sejmu jest przeprowadzanie zewnętrznego 
audytu gospodarki finansowej Izby (s. 29). 
Wyrażono przy tym opinię, że „prze-
prowadzenie audytu należy postrzegać 
jako służące kontroli wykonania budżetu 
NIK, którą sprawuje Sejm, i tym samym 
nienaruszające zasady niezależności NIK 
jako organu kontroli”. Sprawa nie jest jed-
nak przez wszystkich traktowana jako tak 
oczywista. 

Cenne dla czytelnika poszukującego od-
powiedzi nie tylko na pytania dotyczące 
NIK, ale zainteresowanego szerszymi za-
gadnieniami kontroli w państwie, są rozwa-
żania w punkcie 4 części I, dotyczące relacji 
między NIK a innymi organami kontroli. 
Znajdują się tu syntetyczne rozważania 
na temat samego pojęcia kontroli i róż-
nych innych pojęć w pewnym zakresie 
zbliżonych (inspekcja, rewizja, lustracja, 
wizytacja – s. 61-62). W książce wskazane 
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są także liczne organy realizujące czynności 
kontrolne, zarówno w różnych obszarach 
administracji państwowej i samorządowej, 
jak i poza nimi.

W pracy poświęconej NIK nie mogło 
zabraknąć uwag na temat organizacji 
wewnętrznej Izby. Zawarte w książce 
szczegółowe rozważania na ten temat 
(s. 72-79) są z pewnością potrzebne, bio-
rąc pod uwagę, że także od wewnętrznej 
organizacji zależy sprawna realizacja funk-
cji kontrolnych. 

Część II – „Zadania Najwyższej Izby 
Kontroli” – obejmuje kwestie związane 
z: określeniem podmiotowego i przedmio-
towego zakresu kontroli, kontrolą wyko-
nania budżetu państwa, rolą NIK w two-
rzeniu prawa i działalnością Izby na arenie 
międzynarodowej. Część tę kończą roz-
ważania dotyczące rozpatrywania petycji, 
skarg i wniosków. Zagadnienia przedmio-
towego i podmiotowego zakresu kontro-
li wzajemnie się przenikają, gdyż status 
prawny kontrolowanego podmiotu ma zna-
czenie także z punktu widzenia zakresu 
przedmiotowego. Z tego względu nie budzi 
zastrzeżeń, że kwestie tych zakresów 
nie są jednoznacznie oddzielone od siebie. 
W książce dokonano podziału jednostek 
według kryteriów, na podstawie których 
są badane, czyli: legalności, gospodarności, 
celowości i rzetelności; legalności, gospo-
darności i celowości oraz jedynie legalno-
ści i gospodarności. Nasuwa się tu uwaga, 
że z punktu widzenia kontroli decydujące 
znaczenie mają nie cechy podmiotów kon-
trolowanych jako przynależnych do okre-
ślonych grup (mówiąc umownie: sektora 
państwowego, samorządowego oraz pry-
watnego), ale sposób prowadzenia u nich 
badań, który wymusza zróżnicowane 

podejście ze względu na różne kryteria 
kontroli.

Opis zakresu przedmiotowego kontroli 
jest obszerny i wyczerpujący, a szczegól-
nie interesujące są rozważania na temat 
zakresu przedmiotowego kontroli jedno-
stek innych niż państwowe i samorządowe, 
w tym zwłaszcza przedsiębiorców. Kwestie 
te mają szczególne znaczenie w perspekty-
wie konieczności ochrony interesów pod-
miotów prywatnych przed ingerencją ze 
strony organów państwowych, która może 
następować tylko w ustawowo określonych 
ramach. Z tego względu w praktyce często 
pojawiają się wątpliwości co do uprawnień 
kontrolnych NIK w określonych przypad-
kach. Dobrze się zatem stało, że te sprawy 
zostały podjęte w monografii (s. 91-93). 

Godne uznania są szczegółowe rozważa-
nia dotyczące kontroli wykonania budżetu 
państwa, zwłaszcza jej konstytucyjnych 
uwarunkowań. W tych obszernych frag-
mentach (s. 94-104) poruszone są w sposób 
bardzo uporządkowany kwestie  dotyczące 
powiązania przepisów ustawy o NIK z nor-
mami konstytucyjnymi. Dla czytelnika 
niezaznajomionego bliżej z praktyką NIK 
interesujące będą też z pewnością uwagi 
na temat doboru jednostek do kontroli 
budżetowej oraz metodyki jej przepro-
wadzania.

Niezwykle ważne są też uwagi na temat 
roli NIK w procesie tworzenia prawa. Choć 
Izba nie ma inicjatywy ustawodawczej, 
to jej wnioski dotyczące koniecznych zmian 
w prawie są nie do przecenienia. Z punktu 
widzenia naukowej wartości recenzowanej 
pracy szczególne znaczenie ma poruszenie 
kwestii samego pojęcia procesu prawo-
twórczego oraz teoretycznego uzasadnienia 
udziału NIK w tym procesie. Na takim tle 
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właściwe umocowanie mają rozważania 
dotyczące formułowania przez NIK wnio-
sków de lege ferenda. Dane statystyczne 
(s. 116-117) wskazują na istotną aktyw-
ność Izby. 

Interesująco przedstawia się także pre-
zentacja kwestii dotyczących rozpatry-
wania petycji, skarg i wniosków. Zwrócić 
tu należy uwagę zwłaszcza na dwa warto-
ściowe elementy. Po pierwsze – co ma zna-
czenie z punktu widzenia naukowej warto-
ści pracy – analizie została poddana kwe-
stia charakteru prawnego różnego rodzaju 
sygnałów kierowanych do NIK. Praktyka 
przynosi wiele przykładów, że właściwa 
kwalifikacja charakteru prawnego pisma 
jest bardzo utrudniona (s. 139), a przecież 
ocena ta determinuje przyjęcie określone-
go trybu postępowania. Po drugie, krótko, 
ale gruntownie wyjaśniono kwestie znacze-
nia i mocy wiążącej różnorodnych wnio-
sków o przeprowadzenie kontroli (s. 138).

W obszernej części III – „Postępowanie 
kontrolne” – omówione zostały podstawo-
we jego zasady, wraz z kwestią stosowania 
podstawowych zasad prawa w praktyce, 
następnie omówione są rodzaje kontroli, 
sprawy związane z jej planowaniem, przy-
gotowaniem, obowiązkami i uprawnienia-
mi podmiotu kontrolowanego. Istotnym 
elementem tej części są sprawy dotyczące 
czynności kontrolnych, ze szczególnym 
wyodrębnieniem dokonywania oceny kon-
trolowanej działalności (w tym kryteria 
oceny, nieprawidłowości i próg istotności 
oraz skala ocen). Tę część kończą kwestie 
dotyczące zaskarżania wyników kontro-
li oraz monitorowania realizacji zaleceń 
pokontrolnych. 

Za ważne uważam, że w tej części opra-
cowania podjęto kwestię dostępu do akt 

kontroli, choć ‒ jak sądzę ‒ dla czytel-
nika interesujące byłoby poszerzenie za-
gadnień związanych z kontrowersyjną 
kwestią dostępu do nich w trybie infor-
macji publicznej. Godne podkreślenia 
jest przy tym przekonujące wykazanie 
elementów kontradyktoryjności postę-
powania kontrolnego, przy uwzględnie-
niu zastrzeżeń co do przyjęcia „czystej” 
kontradyktoryjności i ujęciu jej jako zasady 
ochrony praw kontrolowanego (s. 157-158).

Wśród interesujących rozważań dotyczą-
cych praw i obowiązków podmiotu kon-
trolowanego warto podkreślić dostrzeże-
nie w monografii delikatnej kwestii roz-
strzygania przez samą Izbę wątpliwości, 
czy określony podmiot w ogóle podlega 
kontroli NIK (s. 186-187). Przekonujący 
jest pogląd, że tego rodzaju spór powinien 
być poddany kognicji sądowej.

Bardzo dokładnie przedstawiono po-
szczególne czynności kontrolne, ze zwró-
ceniem uwagi na prawa i obowiązki pod-
miotu kontrolowanego. Sposób prezenta-
cji tych zagadnień zasługuje na uznanie. 
Ponieważ jednak przywilejem (i jednocze-
śnie obowiązkiem) recenzenta jest wska-
zywanie punktów dyskusyjnych, to warto 
w tym miejscu zatrzymać się przy kwestii 
dostępu kontrolera do danych osobowych, 
w tym tzw. danych szczególnie chronio-
nych, i ich przetwarzania. Zagadnienie 
to ma istotne znaczenie i w praktyce, 
i w teorii stosowania prawa. W ostatnich 
latach budziło ono sporo kontrowersji, 
w wyniku których dokonano nawet no-
welizacji ustawy. Trochę szkoda, że kwestii 
tej poświęcono jedynie relatywnie niewiel-
ki fragment o sprawozdawczym charakte-
rze, odsyłając do innego opracowania (str. 
203). Zagadnienie to z pewnością zasługuje 
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na głębszą analizę, także z punktu widze-
nia doświadczeń związanych z wejściem 
w życie unijnego rozporządzenia RODO.

Pozytywnie ocenić należy fragmenty 
pracy dotyczące określenia kryteriów 
oceny dokonywanej przez NIK. Autor 
nie miał łatwego zadania, ze względu 
na nieostrość kryteriów wskazanych 
w art. 5 ustawy o NIK. Zgodzić się trzeba 
z poglądem, że najłatwiejsza jest do przed-
stawienia kwestia oceny legalności dzia-
łania. Wydaje się jednak, że nieco więcej 
uwagi – także z teoretycznego punktu wi-
dzenia – należałoby poświęcić legalności 
w perspektywie uregulowań wewnętrz-
nych w jednostce kontrolowanej. W książce 
umieszczono te zagadnienia wśród innych 
rozwiązań prawnych (s. 214). Gdy chodzi 
zaś o kryterium gospodarności, to nale-
ży zdecydowanie zgodzić się z poglą-
dem, że „nie może być zawężane do stro-
ny przedmiotowej przestępstwa niego-
spodarności określonego w art. 296 k.k.” 
(s. 214). W zakresie celowości i rzetelności 
natomiast podjęto próbę – moim zdaniem 
bardzo udaną – wskazania tych punktów, 
które wśród wielu niedookreślonych pojęć 
mogą stanowić punkty wspólne dla róż-
nych interpretacji (s. 215-216).

Zauważmy, że jedną z istotniejszych 
kwestii postępowania kontrolnego jest 
sprawa dopuszczalności i zasad kwe-
stionowania przez kontrolowanych ocen 
i wniosków NIK. W tym miejscu należy 
odnotować szerokie ujęcie zagadnienia za-
skarżania wyników kontroli na tle ustawy 
o NIK w ramach postępowania w spra-
wie rozpatrywania zastrzeżeń. Rozważania 
na ten temat są wnikliwe i przekonujące.

Wiadomo, żę kontrola NIK nie jest prze-
prowadzana „dla samej siebie” – chodzi 

przecież o usprawnianie różnego rodza-
jów procesów zachodzących w państwie 
i eliminowanie zagrożeń i nieprawidłowo-
ści. Z uznaniem należy więc stwierdzić, 
że w książce poświęconej kontroli NIK 
znalazły się obszerne fragmenty dotyczą-
ce monitorowania wniosków pokontrol-
nych (s. 238-243). Rozważania na ten temat 
mają charakter nowatorski i zawierają wiele 
istotnych informacji, przydatnych zarówno 
w celach szkoleniowych, jak i do głębszej 
analizy teoretycznej.

Część IV – „Stosunek pracy kontrole-
rów” – obejmuje ważne zagadnienia zwią-
zane z regulacją ich szczególnej pozycji 
jako pracowników naczelnego organu kon-
troli państwowej. Omówione tu zostały 
kwestie zasad i trybu zatrudniania na sta-
nowiskach kontrolerskich, w tym charak-
teru prawnego stosunku pracy mianowa-
nego kontrolera, jego prawa i obowiązki 
pracownicze, ocena pracy oraz prawna 
odpowiedzialność. Na początku podej-
mowane są zagadnienia związane z nawią-
zywaniem stosunku pracy. Tu szczególnie 
istotna z konstrukcyjnego punktu widzenia 
jest kwestia określenia charakteru prawne-
go stosunku pracy mianowanego kontrolera 
(s. 248-250). Opowiedziano się za koncep-
cją mieszanego charakteru stosunku pracy, 
w którym dominują wprawdzie elementy 
administracyjnoprawne, jednak wystę-
pują także obowiązki i uprawnienia wy-
nikające z prawa pracy, jak wynagrodze-
nie, czy urlop (s. 250). Kwestia ta powra-
ca przy omawianiu praw i obowiązków 
pracowniczych (s. 274). Fundamentalną 
sprawą związaną z określeniem pozycji 
kontrolera jest zagwarantowanie stabil-
ności zatrudnienia. Z tej perspektywy 
ważne są zagadnienia dotyczące ustania 
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stosunku pracy (s. 269-273). Osobno roz-
ważone są też problemy związane z do-
konywaniem oceny pracy kontrolerów, 
co jest przecież istotne nie tylko z punktu 
widzenia poszczególnych pracowników, 
ale i ze względu na dążenie do zapew-
nienia najwyższej jakości realizowanych 
przez Izbę zadań. Pozytywnie ocenić na-
leży, że nie ograniczono się do sprawoz-
dawczego opisu poszczególnych czyn-
ności dokonywanych w ramach oceny, 
ale przedstawiono także teoretyczne 
podłoże charakteru prawnego oceny kwa-
lifikacyjnej i zasad jej przeprowadzania 
(s. 288-290), wraz z trybem odwoławczym 
(art. 293-296).

Zarówno z punktu widzenia konkretnych 
osób, jak i funkcjonowania Izby jako cało-
ści, niezwykle istotne jest także uregulowa-
nie spraw dotyczących odpowiedzialności 
kontrolerów. Podkreślić należy, że obok 
kwestii, których omówienie jest w takim 
opracowaniu oczywiste, jak odpowie-
dzialność dyscyplinarna (zagadnienie 
to jest przedstawione bardzo wnikliwie 
– s. 299-307), znajdujemy w pracy rozwa-
żania dotyczące także innych problemów. 
Zwrócić należy uwagę zwłaszcza na cywil-
ną odpowiedzialność za naruszenie dóbr 
osobistych. Słusznie zauważono, że pozwa-
na w sprawie może być wówczas nie tylko 
Izba, ale i sam kontroler. Podkreślono jed-
nak, że – biorąc pod uwagę w szczególno-
ści majątkowy wymiar odpowiedzialności 
za naruszenie dóbr osobistych na podsta-
wie art. 448 k.c. – zwłaszcza osobista od-
powiedzialność kontrolera z tego tytułu, 
może być pomyślana jako absolutnie wy-
jątkowa, związana ze szczególnie rażą-
cym naruszeniem przepisów o postępo-
waniu kontrolnym. W przeciwnym razie 

„stosowanie tego trybu mogłoby przerodzić 
się w swoisty rodzaj nieuprawnionego kwe-
stionowania stanowiska NIK wyrażonego 
w dokumentach kontrolnych” (s. 308-309).

Część V – „Tajemnica kontrolerska 
a udostępnianie informacji przez NIK” 
– poświęcona jest bardzo ważnemu w prak-
tyce zagadnieniu konieczności zachowa-
nia tajemnicy kontrolerskiej w związku 
z koniecznością informowania organów 
publicznych i szeroko pojętej opinii pu-
blicznej o efektach kontroli przeprowadza-
nych przez Izbę. Tę część pracy otwierają 
zagadnienia dotyczące określenia charak-
teru i zakresu tajemnicy kontrolerskiej. 
Interesująca i ważna jest kwestia dostępu 
do akt kontroli kierownika jednostki kon-
trolowanej lub osoby przez niego upoważ-
nionej. W pracy przyjęto pogląd, zgodnie 
z którym uprawnienie to „przysługuje nie-
zależnie od etapu postępowania kontrol-
nego, jednak nie później niż do czasu jego 
zakończenia” (s. 318-319). Choć, moim 
zdaniem, kwestia ta nadaje się do pole-
micznej dyskusji, to jednak trzeba przy-
znać, że wnikliwie i wyczerpująco wyja-
śniono przyjęte stanowisko.

W kontekście problematyki porusza-
nej w części V monografii bardzo istot-
ne znaczenie – także z punktu widzenia 
reguł konstytucyjnych – mają kwestie 
dotyczące obowiązku upubliczniania 
wyników kontroli. W tym miejscu warto 
podkreślić wysoką wartość teoretyczną 
rozważań, prowadzonych w świetle prze-
pisów Konstytucji RP oraz ustawy o do-
stępie do informacji publicznej. Nie ulega 
przy tym wątpliwości, że najistotniejszym 
dokumentem z punktu widzenia prezen-
towania ustaleń i ocen NIK jest informacja 
o wynikach kontroli. Bardzo pozytywnie 
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należy ocenić poświęcenie kwestiom zwią-
zanym z jej przygotowaniem obszernych 
fragmentów opracowania. Godne uwagi 
jest podkreślenie szerokiego zakresu treści 
informacji, z jednoczesnym dostrzeżeniem. 
że „(…) informacja dotyczy wielu pod-
miotów kontrolowanych. Dlatego należy 
uważać, aby podmiot kontrolowany nie był 
zaskakiwany przedstawieniem w informa-
cji spraw, które nie wynikają bezpośrednio 
z prowadzonej u niego kontroli, ale mogą 
rzutować na jego interesy, czy wizerunek. 
Każdorazowo kontrolowany powinien mieć 
możliwość ustosunkowania się do opisa-
nych nieprawidłowości, które go dotyczą 
– choćby tylko pośrednio” (s. 326).

Recenzowaną publikację zamyka część 
VI – „Zawiadomienia w sprawie naru-
szenia prawa” – w której przede wszyst-
kim omówione są kwestie zawiadomień 
o przestępstwach i wykroczeniach, 
w tym uprawnienia procesowe NIK 
w postępowaniu karnym po wniesieniu 
zawiadomienia, następnie zawiadomie-
nia o stwierdzonym naruszeniu dyscy-
pliny finansów publicznych i wreszcie 
o innych czynach będących podstawą 
ustawowo uregulowanej odpowiedzial-
ności. Co do zawiadomień o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa, dokład-
nie przedstawiono poszczególne etapy 
oceny zasadności zawiadomienia, jego 
treść i tryb sporządzenia. Z punktu wi-
dzenia zarówno teorii, jak i praktyki, zna-
czenie mają kwestie oceny przez organ 
kontroli spraw dotyczących winy i spo-
łecznej szkodliwości czynu. Trzeba przy-
znać, że rozważania na ten temat świadczą 
o dużym wyczuciu problemu. Zgadzam 
się ze stanowiskiem, że „jakiś rodzaj oceny 
w tym zakresie wydaje się niezbędny, 

chociażby z tego powodu, że kierowa-
nie zawiadomień do organów ścigania 
nie jest dowolne, lecz stanowi realizację 
obowiązku ustawowego, którego grani-
ce są wyznaczone m. in. przez pojęcia 
przestępstwa lub wykroczenia” (s. 349) 
oraz że „NIK składając zawiadomienie 
o przestępstwie lub wykroczeniu, nie po-
winna tracić z pola widzenia kwestii 
winy i społecznej szkodliwości czynu. 
Jest to wyraz obiektywizmu kontrolerów 
decydujących o skierowaniu zawiado-
mienia i pozwala niejednokrotnie unik-
nąć pochopnych decyzji prowadzących 
do zbędnego angażowania sił i środków 
publicznych, tak po stronie organów ści-
gania, jak i NIK” (s. 350). Oczywiście, 
pozostaje pytanie, jak głęboko powinna 
Izba analizować te kwestie, ale jest to już 
rzecz do odrębnej dyskusji, której dobrą 
podstawą może być wspomniany frag-
ment recenzowanej monografii.

Gdy chodzi natomiast o kwestie zwią-
zane z zawiadomieniami o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych, nale-
ży ocenić pozytywnie to, że syntetycznie 
przedstawiono samo pojęcie dyscypliny 
finansów publicznych (s. 361). Znajomość 
tych kwestii u czytelników opracowania 
jest z pewnością zróżnicowana. Wartością 
publikacji jest także przybliżenie skom-
plikowanych rozwiązań ustawy o odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, dotyczących treści 
zawiadomienia (zob. przede wszystkim 
rozważania na s. 363-365).

Przedstawiona monografia stanowi 
istotny wkład w rozwój polskiej literatu-
ry prawniczej poświęconej zagadnieniom 
kontroli państwowej. Jest źródłem wiedzy 
dla szerokich kręgów osób poszukujących 
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praktycznych informacji na ten temat, 
ale także – a może przede wszystkim – źró-
dłem inspiracji do rozważań o charakte-
rze naukowym. Pojawienie się na rynku 
wydawniczym recenzowanej monografii 
należy zatem powitać z zadowoleniem. 
Z pewnością można prognozować, że wy-
woła ona wiele dyskusji, które sprawią, 

że powstaną kolejne jej wydania. Jest to bo-
wiem potrzebna i wartościowa książka.
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